
FUGGETLEN KONYWIZSGAL6I JELENTES

az Autistfk Orszfgos Sziivets6ge tagiainak

V6lem6ny

Elv6geztem azAutistak Orszagos Szdvets6ge (a ,,Sz6vets6g") 2021. 6vi egyszenisitett 6ves

besz6mol6jrinak k6nywizsgifiatdt, amely 6ves besz6molo a 2021. december 31-i fordul6napra
k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkozok 6s fon6sok egyez6 v6gtisszege 302 425 E Ft, az

adlzotteredm6ny -203 EFt, 6s az ugyanezen iddponttal vdgzodo itzleti 6vre vonatkoz6
eredm6nykimutatrlsb6l, valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is

tafialmaz6 kieg6szitd mell6kletb6l all.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves beszilmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Szdvets6,g202l.
december 31-6n fennall6 vagyoni 6s p6nziigyihelyzetdrol, valamint az ezen id6ponttal vdgzodl
tizleti 6we vonatkoz6 j<ivedelmi helyzetdrSl a Magyarorsz6gon hatalyos, a szlmvitelrSl sz6l6
2000. 6vi C. tdrv6nnyel cissztrangban (a tovdbbiakban: ,,sz6mviteli t<lrv6ny") 6ll.

Av6lem6ny alapja

Kdnywizsg6latomat a Magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a
kdnywizsgillatra vonatkoz6 - MagyarorszSgon hat6lyos - tcirv6nyek 6s egy6b jogszab5lyok

alapjrln hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leirdsdt
jelent6sem ,l lanyvvizsgdli dves beszdmoli l<onywizsgdlatddrt val6 felelilssdge" szd<asza

tartalmazza.

Ftiggetlen vagyok a Szdvetsdglol a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatrilyos jogszab6lyokban 6s a
Magyar Kdnywizsg6l6i Kamara,, Akrinywizsgdl6i hivatrls magatart6si (etikai) szab6lyair6l 6s a

fegyelmi elj6nisr6l sz6l6 szabilyzatd'-ban, valamint az ezekben a k6rd6sekben a Nemzetkdzi
Etikai Standardok Testiilete altal kiadott ,,Kdnywizsgal6k Etikai K6dexe"-ben (az ESBA
k6dexben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az ugyanezen normiikban szereplS etikai el6ir6soknak
is.

Meggy6z6d6sem, hogy az 6ltalam megszerzett kdnywizsgblatibizonyitdk elegend6 6s megfelel6
alapot ny0j t v6lem6nyemhez..

Ha az elv6gzett munk6m alapjan an.a a kdvetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k
ldnyeges hib6s 6llft6st tartalmaznak, kdteless6gem en<il 6s a hib6s 6l1it6s jelleg6r6l jelent6st
tenni.



Avezet6s 6s az irinyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszimol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t<irv6nnyel dsszhangban

t6rt6no 6s a val6s bemutat6s kdvetelm6ny6nek megfelelS elk6szit6s66rt, valamint az olyan

bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v6ljon az akdt

csalilsb6l, ak6r hib6b61 ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes egyszertisitett 6ves besz6mol6

elkdszit6se.

Az iranyit6ssal megbizott szem6lyek felel6sek a Szdvets6g pdnzngyi besz6mol6si

folyamatdnak feliigyelet66rt.

A kiinlwizsgil6 egyszeriisitett 6ves beszimol6 kiinywtzsgiiatilCrt val6 felel6ss6ge

A k6nywi zsgiiat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6

eg6szenem tartalmaz aktx csal6sb6l, akfu hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az,

higy ennek alapjin a v6lem6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen k<inywizsg6l6i jelent6st bocs6ssak

ki.-A kello bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar

Nemzeti Kdnywizigahti Standardokkal dsszhangban elvl,gzett kdnywizsg6lat mindig feltarja

az egy1bkerrt 16lr:;6 l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy

hibeb61, 6s l6nyegesnek min6stilnek, ha 6sszerii lehet az a vdrakozds, hogy ezek d,nmagukban

vagy egyi.ittesenlefoly6solhatjak a felhaszn6l6k adott 6ves besz6mol6 alapjan meghozott

gazdasdgi ddnt6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal osszhangban elv6gz6sre keriil6

kOnywizsg 6lat egdsze sor6n szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok

fenn. Tov6bb6:

. Azonositom 6s felm6rem az egyszerisitett 6ves beszilmol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b61

ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockinatait, az ezen kockazatok kezel6s6re alkalmas

konywizsgSlati eljar6sokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem

megalapoi1sahoz elegend6 6s megfelelo kOnyvvizsg6lati bizonyit6kot szetzek. A

csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem tardsinak kockdzata nagyobb, mint a

hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat 6sszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilir6s6t;

. Megismerem a kcinywizsg6lat szempontj5b6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,

hogy olyan konywizsgilati eljirisokat tervezzek meg, amelyek az adott kdrtilm6nyek

kriitig megfelel6ek, de nem azdrt, hogy a Szdvets6g bels6 kontrolljanak hat6konys6gara

vonatkoz6an v6lem6nl't nyilv6nitsak.

. Ert6kelem a vezet6s 6ltal alkalmazott szttmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s

6ltal k6szitett sziimviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kozzet6telek 6sszenisdg6t.

. Kovetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s tdszdrol a tev6kenys6g

folytat6sanak elv6n alapul6 6ves besz6mol6 ossze6llit6sa, valamint a megszerzett

k6nywizsg6latibizonyit6k alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan

esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a

Sz6vets6g tev6kenys6g folyat6s6ra val6 k6pess6g6t illetoen. Amennyiben azt a

k6vetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen

k6nywizsg6l6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves besz6mol6ban l6v6

kapcsol6d6 kdzzetetelekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek,

minositenem kell v6lem6nyemet. K<ivetkeztetdseim a ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i
jelent6sem d6tum6ig megszerzett k6nyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jdv6beli

esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj 6k azt, hogy a Sz0vetsdg nem tudja a

tev6kenys6 g6t folytatni.



Ert6kelem az 6ves beszimol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalm6t, bele6rtve a

kieg6szit6 mell6kletben tett kdzzeteteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves

besl6mol6ban teljestil-e azalapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa'

Kommunik6l om az iranyitassal megbizott szemdlyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a

konywizsg ilatteruezett hat6kdr6t 6s i.itemezds6t, a kdnyvvizsgilatjelent6s meg6llapitasait,

bele6rtve a Tarsas6g altal alkalmazott belso kontrollnak a kdnywizsg6latom sor6n 6ltalam

azonositott j elentds hianyoss6gait is.

Ery6b informici6k: Kiizhasznfsigi jelent6s

Az egy6b inform6ci6k a Sz6vets6g 2021.6vi kOzhasznris6gi jelent6s6nek v61em6nyez6s6bol

flhak]-a vezet6s felel6s a kdzhasznG6gi jelent6s 35012011(xII.30) Korm6nyrendelet vonatkoz6

el6irasaival ossztrangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. A fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6stink

,,V61em6ny,, szakasz{bart az egyszenisitett 6ves beszlmol6ra adott vdlem6nytink nem vonatkozik
'a 

k;zhasmis6gi jelent6sre, 6-s a kdz-haszrirs6gi mell6klettel kapcsolatosan nem bocsiltunk ki

semmilyen form6jri bizonyoss6got nyfljt6 kdvetkeztet6st'

Az egyszerusitett 6ves beszamol6 altatunk vdgzett kdnywizsgiiatbval kapcsolatban az a mi

reletolsegiink a kozhasznts6gi jelent6s 6tolvasas4 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy a

kozhaszriirs6gi jelent6sben rogutt egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az

egyszenisit.i eu.r beszamol6nuk uugy a konywizsgalat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy

.iyeUtent irgy ttinik-e, hogy azok l6nyiges hibas allitast tartalmamak. Ha az elvegzett munkank

soran arra a k6vetkeaetJsre jutunk, hogy u kdzhasznris6gi jelent6s ldnyeges hib6s allitast

tartalmaz,kdteless6gtink en61 6s a hibas allitas jelleg6r6l jelent6st tenni.

Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk'
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